บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของโครงงำน
การขจัดคราบสกปรกออกจากผ้าขาว เป็นสิ่งที่ขจัดยากและเป็นปัญหาที่มีมายาวนาน การใช้ผลิตภัณฑ์
ช่วยในการขจัดคราบมีอยู่ในท้องตลาด เป็นเพียงวิธีหนึ่งของการขจัดคราบทั้งหมดและผลิตภัณฑ์ในการขจัดคราบ
หลายชนิดใช้สารเคมีที่อันตรายกับสิ่งแวดล้อมและมีราคาแพง การที่เราหาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่หาได้ใน
ท้องถิ่นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คิดว่าน่าจะช่วยนามาทดแทนผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดได้ กลุ่มผู้ศึกษาจึงได้คิดนา
พืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่มีตลอดปีและคิดว่าจะสามารถนามาขจัดคราบได้สะอาด จึงนามาเป็นการทดลอง
หาข้อเปรียบเทียบระหว่างสารขจัดคราบที่เป็นสารเคมีและสารขจัดคราบที่มาจากธรรมชาติ
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ามะกรูดและน้าสบู่ในการขจัดคราบสารละลายไอโอดีน
1.3 สมมติฐำน
น้ามะกรูดสามารถขจัดคราบสารละลายไอโอดีนได้ดีกว่าน้าสบู่
1.4 ตัวแปร
1.4.1 ตัวแปรต้น คือ น้ามะกรูดและน้าสบู่
1.4.2 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการขจัดคราบสารละลายไอโอดีน
1.4.3 ตัวแปรควบคุม คือ ระยะเวลาในการขจัดคราบ , ชนิดของผ้าที่ใช้ทดลอง ,
ปริมาณการหยดสารละลายไอโอดีน
1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ
1.5.1 สิ่งที่ศึกษา
- ใช้สารละลายไอโอดีนเป็นตัวทาคราบสกปรก
- ใช้น้าสบู่และน้ามะกรูดเป็นตัวขจัดคราบ
- ผ้าที่ใช้ในการหยดสารละลายไอโอดีน คือผ้าโทเล
1.5.2 ระยะเวลาในการทดลองระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2557
1.5.3 สถานที่ โรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลล์ ปาร์ค อาเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.6.1 จะทาให้ทราบว่าประสิทธิภาพของน้าสบู่และน้ามะกรูด สิ่งไหนสามารถขจัดคราบได้มากที่สุด
1.6.2 เพื่อนาผลการศึกษาไปใช้ขจัดคราบสกปรกในชีวิตประจาวันได้
1.7 นิยำมปฏิบัติกำร
1.7.1 การขจัดคราบ หมายถึง การทาให้สิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าหลุดหรือจางหายไป
1.7.2 สารไอโอดีน หมายถึง สารสกัด (เช่นจากสมุนไพร) หรือสารละลายของวัตถุที่ไม่ระเหย
(เช่นไอโอดีน) ในแอลกอฮอล์ ส่วนสารละลายของวัตถุที่ระเหยได้จะเรียกว่า ของเหลวผลกลั่น (spirit) หรือ เหล้า
ยา แล้วน้าไปใช้เป็นยารักษาโรค ตัวอย่างของทิงเจอร์ที่รู้จักกันดีเช่น ทิงเจอร์ไอโอดีน ทิงเจอร์เบนโซอิน เป็นต้น

บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาโครงงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการขจัดคราบสารไอโอดีนด้วยน้ามะกรูดและน้าสบู่
คณะผู้ศึกษาได้ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากเว็บไซด์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
โดยขอนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
2.1 คราบสกปรก
2.2 สารไอโอดีน
2.3 มะกรูด
2.4 สบู่
2.1 ครำบสกปรก
- เสื้อผ้าสีขาวที่เริ่มจะกลายเป็นสีเหลือง , เสื้อผ้าที่เปื้อนคราบเลือด , เสื้อผ้าที่เปื้อนคราบกาแฟ , เสื้อผ้า
ที่เปื้อนคราบช็อคโกแล็ต , เสื้อผ้าที่เลอะคราบน้าตาเทียน , เสื้อผ้าที่เลอะโคลน , เสื้อผ้าที่เปื้อนคราบน้าชา ,
เสื้อผ้าที่เปื้อนคราบน้าผลไม้น้ามันพืช , เสื้อผ้าที่เลอะน้ามันขัดเงา ,เสื้อผ้าที่เลอะคราบน้ามันดิบ , เสื้อผ้าที่ขึ้นรา
เสื้อผ้าที่เปื้อนรอยสนิม , เสื้อผ้าที่เลอะคราบเบียร์ ,เสื้อผ้าที่เปื้อนคราบน้าส้มสายชู , เสื้อผ้าที่เลอะกาว,เสื้อผ้าที่
เลอะขี้ผึ้ง ,เสื้อผ้าที่เลอะไข่ , เสื้อผ้าที่เลอะยางกล้วย ,เสื้อผ้าที่เลอะยาทาเล็บ ฯลฯ
2.2 ทิงเจอร์ ไอโอดีน
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2555: เว็บไซด์) ได้กล่าวถึงความหมายในทางเภสัชกรรม ทิงเจอร์ ( tincture)
หมายถึง สารสกัด (เช่นจากสมุนไพร) หรือสารละลายของวัตถุที่ไม่ระเหย (เช่นไอโอดีน ) ในแอลกอฮอล์ ส่วน
สารละลายของวัตถุที่ระเหยได้จะเรียกว่า ของเหลวผลกลั่น (spirit) หรือ เหล้ายา แล้วน้าไปใช้เป็นยารักษาโรค
ตัวอย่างของทิงเจอร์ที่รู้จักกันดีเช่น ทิงเจอร์ไอโอดีน ทิงเจอร์เบนโซอิน เป็นต้น
โพวิโดน-ไอโอดีน
ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต
(2552: เว็บไซด์) ได้กล่าวถึงความหมายของโพวิโดน-ไอโอดีน เป็นน้ายาใส่แผลที่มีฤทธิ์ฆ่า และทาลายเชื้อโรคได้
หลายชนิด จัดเป็นยาในกลุ่มเดียวกับทิงเจอร์ไอโอดีน และมีผลในการรักษาไม่แตกต่างกัน แต่มีข้อดีคือโพวิโดนไอโอดีนไม่แสบ กรณีทิงเจอร์ไอโอดีน ที่แสบเป็นเพราะว่ามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่เวลาโดนแผลทาให้แสบ
ส่วนโพวิโดน-ไอโอดีนนั้น ไม่แสบเนื่องจากไม่มีแอลกอฮอล์เตรียมมาจากการน้าผงโพวิโดน-ไอโอดีนมาละลายน้า
ไอโอดีน
2.3 มะกรูด
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2555: เว็บไซด์) ได้กล่าวถึงความหมายของมะกรูดว่าเป็นพืชในสกุลส้ม
(Citrus) มีถิ่นกาเนิดในประเทศลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิยมใช้ใบมะกรูด
และผิวมะกรูดเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องปรุงอาหารหลายชนิด นอกจากในประเทศไทยและลาวแล้ว ยังมีความนิยม
ในกัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (โดยเฉพาะบาหลี)

2.4 สบู่
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2555: เว็บไซด์) ได้ให้ความหมายของสบู่ คือ เป็นสิ่งที่ใช้ในการทาความ
สะอาดร่างกาย เช่น การอาบน้า การล้างมือ สบู่จะช่วยละลายไขมัน ทาให้การชาระล้างสะอาดมากขึ้น กรด
(ไขมัน)และเบส(ด่าง)ที่นามาทาสบู่ ไขมันแต่ละชนิดประกอบด้วยกรดไขมันมากกว่า 1 ชนิด ตามธรรมชาติกรด
ไขมันเหล่านี้จะไม่อยู่อิสระ แต่รวมตัวกับสารกลีเซอรอลในไขมันอยู่ในรูปกลีเซอร์ไรด์ เมื่อด่างท้าปฏิกิริยากับกรด
ไขมัน กรดไขมันจะหลุดออกจากกลีเซอร์ไรด์ รวมตัวเป็นสบู่ สารที่เกาะอยู่กับกรดไขมันก็จะหลุด ออกมาเป็นกลี
เซอรีน ปฏิกิริยาของกรดไขมันแต่ละชนิดเมื่อรวมตัวกับด่างแล้วจะให้สบู่ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น กรดลอริก
( lauric acid) มีมากในน้ามันมะพร้าว เป็นกรดไขมันที่ทาปฏิกิริยากับด่างแล้วให้สารที่มีฟองมาก เป็นต้น
คุณสมบัติของสบู่ที่ได้จำกกรดไขมันต่ำงชนิดกัน
1. น้ามันมะพร้าว สบู่ที่ผลิตได้มีเนื้อแข็ง กรอบ แตกง่าย สีขาวข้น มีฟองมากเป็นครีม ให้ฟองที่คงทน
พอควร เมื่อใช้แล้วท้าให้ผิวแห้ง
2. น้ามันปาล์ม ให้สบู่ที่แข็งเล็กน้อย มีฟองน้อย ฟองคงทนอยู่นาน มีคุณสมบัติในการชะล้างได้ดี
แต่ทาให้ผิวแห้ง
3. น้ามันร้าข้าว ให้วิตามินอีมาก ท้าให้สบู่มีความชุ่มชื้น บารุงผิว ช่วยลดความแห้งของผิว
4. น้ามันถั่วเหลือง เป็นน้ามันที่เข้าได้ดีกับน้ามันอื่น ให้ความชุ่มชื้น รักษาผิว แต่เก็บไว้ได้ไม่นาน
มีกลิ่นหืนง่าย
5. น้ามันงา เป็นน้ามันที่ให้วิตามินอี และให้ความชุ่มชื้น รักษาผิว แต่มีกลิ่นเฉพาะตัว
6. น้ามันมะกอก ท้าให้ได้สบู่ที่แข็งพอสมควร ใช้ได้นาน มีฟองเป็นครีมนุ่มนวลมาก ให้ความชุ่มชื้น
ไม่ท้าให้ผิวแห้ง
7. น้ามันละหุง่ ช่วยทาให้สบู่มีฟองขนาดเล็ก

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำร
วัสดุ / อุปกรณ์
1. บีกเกอร์ขนาด 100 ml จานวน 10 ใบ
2. บีกเกอร์ขนาด 50 ml จานวน 10 ใบ
3. สารไอโอดีน จานวน 1 ขวด
4. ผ้าขาวโทเลขนาด 1 เมตร จานวน 1 ผืน
5. สบู่เหลว 50 ml
6. น้ามะกรูด 50 ml
7. น้าเปล่า จานวน 500 ml
8. แท่งแก้ว จานวน 2 อัน
9. หลอดหยด จานวน 2 หลอด
10. นาฬิกา จานวน 1 เรือน
วิธีดำเนินกำร
การศึกษาเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการขจัดคราบสารไอโอดีนด้วยน้ามะกรูดและน้าสบู่ ได้ดาเนินการดังนี้
1. ตัดผ้าโทเลสีขาวขนาด 5x5 นิ้ว จานวน 10 ผืนไว้ใช้ในการทดลองประสิทธิภาพการขจัดคราบด้วยน้า
สบู่และน้ามะกรูด
2. นาน้าเปล่าใส่บีกเกอร์ในปริมาณ 50 ml จานวน 10 ใบ
3. นาน้าสบู่เหลวปริมาณ 10 ml ใส่ลงในบีกเกอร์น้าเปล่าใบที่ 1- ใบที่ 5 แล้วใช้แท่งแก้วคนให้เข้ากัน
4. นาน้ามะกรูดปริมาณ 10 ml ใส่ลงในบีกเกอร์น้าเปล่าใบที่ 6- ใบที่ 10 แล้วใช้แท่งแก้วคนให้เข้ากัน
5. นาผ้าโทเลสีขาวขนาด 5x5 นิ้ว จานวน 10 ผืนมาทดสอบประสิทธิภาพการขจัดคราบด้วยน้าสบู่และน้า
มะกรูด ดังนี้
5.1. ผืนที่ 1 หยดสารไอโอดีน จานวน 1 หยด แล้วนาไปแช่ในน้าสบู่เหลว ใบที่ 1
5.2. ผืนที่ 2 หยดสารไอโอดีน จานวน 2 หยด แล้วนาไปแช่ในน้าสบู่เหลว ใบที่ 2
5.3. ผืนที่ 3 หยดสารไอโอดีน จานวน 3 หยด แล้วนาไปแช่ในน้าสบู่เหลว ใบที่ 3
5.4. ผืนที่ 4 หยดสารไอโอดีน จานวน 4 หยด แล้วนาไปแช่ในน้าสบู่เหลว ใบที่ 4
5.5. ผืนที่ 5 หยดสารไอโอดีน จานวน 5 หยด แล้วนาไปแช่ในน้าสบู่เหลว ใบที่ 5
5.6. ผืนที่ 6 หยดสารไอโอดีน จานวน 1 หยด แล้วนาไปแช่ในน้ามะกรูด ใบที่ 6
5.7. ผืนที่ 7 หยดสารไอโอดีน จานวน 2 หยด แล้วนาไปแช่ในน้ามะกรูด ใบที่ 7
5.8. ผืนที่ 8 หยดสารไอโอดีน จานวน 3 หยด แล้วนาไปแช่ในน้ามะกรูด ใบที่ 8
5.9. ผืนที่ 9 หยดสารไอโอดีน จานวน 4 หยด แล้วนาไปแช่ในน้ามะกรูด ใบที่ 9
5.10. ผืนที่ 10 หยดสารไอโอดีน จานวน 5 หยด แล้วนาไปแช่น้ามะกรูด ใบที่ 10

6. ทดสอบประสิทธิภาพในการขจัดคราบด้วยน้าสบู่และน้ามะกรูด ตามข้อ 5 (5.1-5.10) สังเกตและ
บันทึกผลการโดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการขจัดคราบของน้าสบู่และน้ามะกรูดว่ามีการหลงเหลือของคราบ
สารไอโอดีนมากน้อยเพียงใด ด้วยการสังเกตคราบของสารไอโอดีนที่หลงเหลือบนผ้า โดยจับเวลาทุก 5 นาที
จานวน 3 ครั้ง (ให้คลี่ผ้าเพื่อสังเกตแล้วทดสอบต่อไปจนครบตามเวลาที่กาหนด)
7. การสังเกตคราบบนผ้าขาวและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการขจัดคราบของน้าสบู่และน้ามะกรูดว่า
มีการหลงเหลือของคราบสารไอโอดีนมากน้อยเพียงใด ด้วยการสังเกตคราบของสารไอโอดีนที่หลงเหลือบนผ้าดังนี้
- สีของคราบสารไอโอดีนหลงเหลือมากถึงมากที่สุดแสดงว่ามีประสิทธิภาพในการขจัดคราบน้อย
- สีของคราบสารไอโอดีนหลงเหลือน้อยถึงน้อยที่สุดแสดงว่ามีประสิทธิภาพในการขจัดคราบมาก
8. สรุปผลการสังเกตประสิทธิภาพของการขจัดคราบสารไอโอดีนด้วยน้าสบู่และน้ามะกรูดในแต่ละครั้ง
ของการทดสอบทั้งหมด แล้วบันทึกผลลงในตารางบันทึกผล

บทที่ 4
ผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาโครงงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการขจัดคราบสารไอโอดีนด้วยน้ามะกรูดและน้าสบู่
ตารางที่ 4.1 ตารางบันทึกผลการสังเกตคราบ
ผลการทดสอบในน้าสบู่เหลว

ผลการทดสอบในน้ามะกรูด

เวลา
จานวน
หยด
ไอโอดีน

5 นาที

1

สีของคราบ
สารไอโอดีน
มีคราบ
หลงเหลือ
น้อย

สีของคราบสาร
สีของคราบสาร
ไอโอดีน
ไอโอดีน สีจางลง
สีจางมาก
มีคราบหลงเหลือ
มีคราบ
น้อยลง
หลงเหลือน้อย
ที่สุด

2

สีของคราบ
สารไอโอดีน
มีคราบ
หลงเหลือ
ปานกลาง

สีของคราบสาร สีของคราบสาร
ไอโอดีน สีจางลง
ไอโอดีน
มีคราบหลงเหลือ สีจางลงมีคราบ
ปานกลาง
น้อยลง

3

สีของคราบ
สารไอโอดีน
มีคราบ
หลงเหลือมาก

สีของคราบสาร
ไอโอดีน
สีจางลงมีคราบ
หลงเหลือ
ปานกลาง

4

สีของคราบ
สารไอโอดีน
มีคราบ
หลงเหลือมาก

สีของคราบสาร
ไอโอดีน
สีจางลงมีคราบ
หลงเหลือ
ปานกลาง

5

สีของคราบ
สารไอโอดีน
มีคราบ
หลงเหลือมาก

สีของคราบสาร
ไอโอดีน
สีจางลงมีคราบ
หลงเหลือ
ปานกลาง

10 นาที

15 นาที

สีของคราบสาร
ไอโอดีน
สีจางลง
มีคราบ
หลงเหลือ
น้อยลง
สีของคราบสาร
ไอโอดีน
สีจางลง
มีคราบ
หลงเหลือ
น้อยลง
สีของคราบสาร
ไอโอดีน
สีจางลง
มีคราบ
หลงเหลือ
น้อยลง

เวลา
จานวน
หยด
ไอโอดีน

5 นาที

10 นาที

15 นาที

1

สีของคราบสาร
ไอโอดีน
มีคราบหลงเหลือ
ปานกลาง

สีของคราบสาร
ไอโอดีน
สีจางลงมีคราบ
หลงเหลือ
ปานกลาง

สีของคราบสาร
สารไอโอดีน
สีจางลงมีคราบ
น้อยลง

2

สีของคราบสาร
สีของคราบสาร
สีของคราบสาร
สารไอโอดีน
ไอโอดีน
ไอโอดีน
มีสีจางลงมีคราบ
มีคราบหลงเหลือ
สีจางลงมีคราบ
หลงเหลือ
ปานกลาง
หลงเหลือลดลง
ปานกลาง

3

สีของคราบสาร
ไอโอดีน
มีคราบหลงเหลือ
มาก

4

สีของคราบสาร
สีของคราบสาร สีของคราบสาร
ไอโอดีน
ไอโอดีน
สารไอโอดีน
สีจางลงมีคราบ
มีคราบหลงเหลือ มีสีจางลงมีคราบ
หลงเหลือมาก
มาก
หลงเหลือมาก
ลดลง

5

สีของคราบสาร
สีของคราบสาร สีของคราบสาร
ไอโอดีน
ไอโอดีน
สารไอโอดีน
สีจางลงมีคราบ
มีคราบหลงเหลือ มีสีจางลงมีคราบ
หลงเหลือมาก
มากที่สุด
หลงเหลือมาก
ลดลง

สีของคราบสาร
ไอโอดีน
สีจางลงมีคราบ
หลงเหลือมาก

สีของคราบสาร
ไอโอดีน
สีจางลงมีคราบ
หลงเหลือลดลง

บทที่ 5
สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ
น้าสบู่มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบสารไอโอดีนได้มากกว่าน้ามะกรูด
5.2อภิปรำยผล
จากผลการทดลองพบว่ าน้ าสบู่ มีป ระสิ ท ธิภ าพในการขจั ดคราบสกปรกบนผ้ าขาวโทเล ได้มากกว่ า
น้ ามะกรู ด เพราะว่ าสบู่ จ ะมีส่ ว นผสมระหว่าง โซดาซักผ้ า และสารบอแร็กซ์ เป็นส่ ว นประกอบหลั ก ส าคัญ ใน
การทาปฏิกิริยากับสารไอโอดีนในการขจัดคราบปนเปื้อนบนผ้าขาวได้ ส่วนมะกรูดจะมี ค่าเป็นกรดเพียงอย่างเดียว
ในการขจัดคราบสกปรกบนผ้า จึงไม่สามารถทาปฏิกิริยากับสารไอโอดีนในการขจัดคราบปนเปื้อนบนผ้าขาวได้
ดังนั้นการทดลองขจัดคราบสารไอโอดีนที่เปรียบเทียบระหว่างน้ามะกรูดและน้าสบู่ว่าสิ่งไหนสามารถขจัดคราบ
ได้ดีกว่ากันโดยได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่าน้ามะกรูดสามารถขจัดคราบสารไอโอดีนบนผ้าขาวได้ดีกว่าน้าสบู่ ซึ่งผลการ
ทดลองไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
5.3 ข้อเสนอแนะ
1. ควรนาพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด นามาศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการขจัดคราบ
2. การขจัดคราบด้วยสบู่ อาจจะมีผลที่ตามมาคือ เสื้อผ้าสีซีดไม่สดใส ควรศึกษาหาวิธีการแก้ไข
3. ควรศึกษาคราบสกปรกมีหลายแบบ เช่น คราบสกปรกจากน้ามันเครื่อง คราบสกปรกจากยางกล้วย
คราบสกปรกจากช็อคโกแล็ต ฯลฯ
4. ควรศึกษาการขจัดคราบสกปรกกับผ้าสีต่างๆ
5. ควรศึกษาการใช้พืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ ที่ขจัดคราบสกปรกได้

ภำคผนวก

ภาพที่ 1 บีกเกอร์ขนาด 100 ml จานวน 10 ใบ และ บีกเกอร์ขนาด 50 ml จานวน 10 ใบ

ภาพที่ 2 สารไอโอดีน จานวน 1 ขวด

ภาพที่ 3 ผ้าขาวโทเลขนาด 1 เมตร จานวน 1 ผืน

ภาพที่ 4 สบู่เหลว 150 ml

ภาพที่ 5 น้ามะกรูด 150 ml

ภาพที่ 6 น้าเปล่า จานวน 200 ml

ภาพที่ 7 แท่งแก้ว จานวน 2 อัน

ภาพที่ 8 หลอดหยด จานวน 2 หลอด

ภาพที่ 9 นาฬิกา จานวน 1 เรือน

ภาพที่ 10 อุปกรณ์ในการทาการทดสอบ

ภาพที่ 11 หยดสารทิงเจอร์ไอโอดีนลงในผ้าโทเล จานวน 10 ผืน

ภาพที่ 12 ตวงน้ามะกรูด 10 ml ใส่บีกเกอร์ จานวน 5 บีกเกอร์

ภาพที่ 13 ตวงน้าสบู่ 10 ml ใส่บีกเกอร์ จานวน 5 บีกเกอร์

ภาพที่ 14 หยดสารไอโอดีน จานวน 1 หยด แช่ในน้ามะกรูดเวลา 5 นาที

ภาพที่ 15 เปรียบเทียบหยดสารไอโอดีน จานวน 5 หยด แช่ในน้ามะกรูดและน้าสบู่ เวลา 10 นาที
แล้วสังเกตคราบไอโอดีน

ภาพที่ 16 เปรียบเทียบหยดสารไอโอดีน จานวน 5 หยด แช่ในน้ามะกรูดและน้าสบู่ เวลา 15 นาที
แล้วสังเกตคราบไอโอดีน
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